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املطيري: ممارسات دميوقراطية عكست مدى الوعي النقابي لطلبتنا

»aou«5 قوائم تتنافس في االنتخابات الطالبية لـ

النقابي في ظل هذا االلتزام 
والوع���ي ال���ذي نفتخر به 

جميعا.
بينما قال رئيس اللجنة 
املؤقت���ة النتخابات  العليا 
د.  الطالب���ي  املجل���س 
محمد عبده املش���د: ها هي 
ف���رع اجلامعة  دميقراطية 
العربية املفتوح���ة بدولة 
الكويت تعيد مسارها اجلميل 
للعام الرابع على التوالي بعد 
تعطش الطلبة لهذه املمارسة 
منذ سنوات إلى حني إقرارها 
والعمل بها السنوات املاضية 
وها نحن جندد الدماء وندعم 
العمل  ف���ي  االس���تمرارية 
والعطاء من خالل ما يقوم 
به الطلبة في اختيار األصل 
من ب���ني جموعهم الطالبية 
مبمارسة نقابية تعكس مدى 

الوعي النقابي الذي ميتلكه 
طلبة اجلامعة.

وأضاف د.املشد واصفا 
العملية النقابية بأنها سارت 
عل���ى أكمل وج���ه دون أي 
عراقي���ل أو مالحظات وإن 
كانت هناك بعض املالحظات 
فه���ي ال تذكر ف���ي كم هذا 
االلتزام الطالبي واحلضور 
املشرف الذي نلمسه إضافة 
الدميقراطي���ة  إل���ى ه���ذه 
اجلميلة من قب���ل طلبتنا 
األع���زاء بالتنافس اجلميل 
الذي عكس ما ميلكه طلبة 
اجلامعة املفتوحة من وعي 
نقابي وممارسات دميقراطية 
تشربوها من دستور دولة 
الكوي���ت ومارس���وها في 
حياتهم االجتماعية وحياتهم 
اجلامعية عاكس���ني صورة 
مشرفة ومشرقة للجامعة 
وس���واعد متينة مس���لحة 
بالعل���م واملعرف���ة لكويت 
الغد، مشيدا بروح التعاون 
بني املرشحني واملرشحات 
وجمي���ع ط���الب اجلامعة 
العربي���ة املفتوح���ة، الفتا 
العملية االنتخابية  إلى أن 
تسير وفقا ملا مت التخطيط 
له أي عقب���ات، مثنيا على 
اللجنة املشرفة من املوظفني 
واملوظفات وأعضاء اللجنة 
العلي���ا على جميع اجلهود 
التي عكست روعة روح فريق 
العمل الواحد والذي حتلى 
به اجلميع للمصلحة العامة 

للجامعة.

والت���ي تعد م���ن املهارات 
واملكاسب النقابية في رسم 
مسيرة احلياة املستقبلية 

والتأهيل النقابي.
وأض���اف د.املطي���ري: 
مي���ارس طلبتن���ا حقوقهم 
وواجباتهم في مش���اركتنا 
القرار اجلامعي خالل لوائح 
اجلامعة وقوانينها ومجالسها 
وغدا يش���اركون في صنع 
مستقبلنا املهني والعمراني 
والتنمية وما هي إال جملة من 
املمارسات التي ميارسها طلبة 
اليوم قادة الغد بعد التسلح 
بالعل���م واملعرفة واملهارات 
التي  املكتسبة واملمارسات 
تؤهل مخرجاتنا ليس فقط 
جت���اه العل���م واملعرفة بل 
موازنة للمهارات واملمارسات 
الدميقراطية من خالل عملهم 

آالء خليفة

انطلقت امس االنتخابات 
الطالبية في اجلامعة العربية 
املفتوحة وسط منافسة 5 
قوائم هي قائمة املتحدون 
واالحتاد الطالبي والتحالف 
الطالبي والوسط الدميقراطي 
الى  واملس���تقلة باالضافة 
الذي���ن يخوضون  الطلبة 
االنتخابات »مس���تقلون«، 
وش���هدت جل���ان الطلب���ة 
والطالب���ات ازدحام���ا بدأ 
تدريجيا  منذ الساعة الثامنة 
صباحا إلى ساعات ما بعد 
الظهر الختيار من ميثلهم 
بنظام الصوت الواحد وفق 
جل���ان موزع���ة للطالبات 

والطلبة.
وقال مدي���ر اجلامعة د. 
ابتهجنا   : نايف املطي���ري 
املمارسة  كثيرا لرؤية هذه 
الدميقراطية من قبل أبنائنا 
الطلب���ة وهم يختارون من 
ميثلهم في عضوية املجلس 
الطالبي والذي له العديد من 
الصالحي���ات وفق اللوائح 
اجلامعية، مش���يرا الى أنه 
خالل جولتنا مع مس���اعد 
الف���رع للش���ؤون  مدي���ر 
االكادميية د.عبداهلل بن طفلة 
اللجنة  العجمي ورئي���س 
املؤقته لالنتخابات د.محمد 
املشد ملسنا جميع األجواء 
الدميقراطي���ة واالنتخابية 
التي ذكرتنا  والتنافس���ية 
بأيام اجلامعة والدراس���ة 

قائمة الوسط الدميقراطي

قائمة التحالف الطالبيالقائمة املستقلة

)قاسم باشا(قائمة املتحدون  قائمة االحتاد الطالبي 

»الكهرباء« حتصّل 20.5 مليون دينار من مستهلكي الفروانية
وس���اق بتوجيه���ات وكيل 
الوزارة م.محمد بوش���هري 
باعتبار ان هذه االموال ماال 
عام���ا يج���ب حتصيله اوال 
باول نظير خدمتي الكهرباء 
واملاء الت���ي تقدمها الوزارة 
للمستهلكني سواء املواطنون 
او املقيمون ه���ذا باالضافة 
الى تق���دمي خدمات متميزة 
وتسهيل االجراءات في جميع 
املكاتب شؤون املستهلكني 

التابعة للمحافظة.
واش���ار الصواغ الى ان 
مراقبة ش���ؤون املستهلكني 
بالفروانية انتهت من حتصيل 
وتقنني املديونيات التي تقدر 
ب� 5 آالف دينار وتعمل حاليا 
على حتصيل املديونيات التي 
تقدر ب���� 2000 دينار حيث 
نقوم بتطبيق جميع اللوائح 
والقوانني والقرارات الصادرة 
في هذا الشأن اوال باول، الفتا 

ال���ى ان هناك جهودا كبيرة 
يبذلها موظفو مراقبة شؤون 
املستهلكني في الفروانية في 
حتصيل املديونيات وتوجيه 
االن���ذارات للمتخلف���ني عن 
الس���داد باالضافة الى مهام 

اخرى.
وفي سياق منفصل، اكد 
الصواغ ان هن���اك متابعة 
دقيقة من قبل رؤساء املكاتب 
التابع���ني ملراقبة ش���ؤون 
ف���ي محافظة  املس���تهلكني 
الفروانية لبصمة املوظفني 
حي���ث يتم تفقده���ا بصفة 
يومية من قبله���م، وهناك 
التزام كامل بالدوام الرسمي 
خاصة ان هناك خصومات 
تطبق عل���ى املتأخرين في 
البصمة بصف���ة يومية او 
املتغيب���ني، فاللوائح تطبق 
في هذا الصدد وفقا لقوانني 

اخلدمة املدنية.

املدينني اال بعد توجيه عدد 
من االن���ذارات وفقا للوائح 
والقوانني املعمول بها، الفتا 
الى ان هن���اك تعاونا كامال 
بني قطاع شؤون املستهلكني 
وقط���اع تش���غيل وصيانة 
املي���اه في عملية القطع عن 
املتخلفني عن سداد املديونيات 
وهناك مسؤول في كل مراقبة 
للتنسيق فيما بني القطاعني 
حيث يقوم شؤون املستهلكني 
بتوجيه كشوف املتخلفني عن 
السداد للقيام بالقطع خاصة 
في السكن اخلاص اما السكن 
االستثماري والتجاري فمخول 
لنا القيام بعملية القطع عن 

املتخلفني عن السداد.
الى ان  ولفت الص���واغ 
املديونيات  عملية حتصيل 
داخ���ل مراقب���ة ش���ؤون 
ف���ي محافظة  املس���تهلكني 
الفرواني���ة جتري على قدم 

دارين العلي 

ق���ال مراق���ب ش���ؤون 
الكهرباء واملاء  مس���تهلكي 
في محافظة الفروانية سالم 
الص���واغ انه مت حتصيل ما 
يق���ارب م���ن 20.55 مليون 
دينار من مستهلكي الكهرباء 
واملاء في محافظة الفروانية 
وذلك خالل الفترة من بداية 
العام وحتى نهاية الش���هر 
ال���ى ان عدد  املاضي، الفتا 
الكهرباء باحملافظة  عدادات 
يتجاوز ال���� 150 الف داخل 
احملافظ���ة باالضافة الى ان 
هناك 8 مكاتب تابعة ملراقبة 
شؤون املستهلكني تقدم جميع 
اخلدمات ملستهلكي الكهرباء 

واملاء.
وأوضح الصواغ ان قطاع 
شؤون املستهلكني بصفة عامة 
الكهرباء عن  ال يقوم بقطع 

سالم الصواغ

الدعاس لبناء قدرات األجهزة اإلحصائية العربية لتطوير عملها
بعد عام 2015. 

واضافت ان هذا يستلزم 
توسيع دائرة االستفادة من 
التي يقدمها  التدريب  برامج 
املعهد واالس����تمرار في بناء 
الشراكة مع املنظمات اإلقليمية 
والدولي����ة املتخصص����ة مبا 
يس����اهم في تبادل اخلبرات 
ونقل املعرفة في املستجدات 
عل����ى مس����توى املنهجيات 

والتصانيف احلديثة. 
وشددت على أهمية الدفع 
بتحس����ني وتكثيف برنامج 
التعلم عن بع����د نظرا لقلة 
تكلفت����ه املالية عل����ى الدول 
األعضاء وامكانية اس����تفادة 

اكبر عدد من املتدربني. 
وذكرت ان مجلس األمناء 
ومن أج����ل االرتق����اء بعمل 

األجه����زة اإلحصائي����ة عقد 
اجتماعات تنسيقية مع املراكز 
واملنظمات اإلقليمية والدولية 
كاملركز اإلحصائي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي ومنظمة 
األمم املتحدة للطفولة ومنظمة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

وغيرها من املنظمات.
وأش����ارت ال����ى أن����ه مت 
التنس����يق م����ع الصن����دوق 
العربي لإلمن����اء االقتصادي 
واالجتماعي )ومقره الكويت( 
املالي من أجل  الدعم  لتقدمي 
متويل جزء من أنشطة املعهد 
البنية  املتعلقة باس����تكمال 
التكنولوجية لالزمة لتنفيذ 
اخلطة االستراتيجية للمعهد 
نظ����را النخف����اض املصادر 

التمويلية.

أهمية دعم ق����درات األجهزة 
اإلحصائية والتي تأتي بعد 
تعاظم الطلب على البيانات 
سواء على املستوى الوطني 
العربي����ة أو على  للبل����دان 
املس����توى الدولي بعد اقرار 
التنمية املستدامة ملا  أهداف 

عم���ان � كون���ا: أك���دت 
الوكيل املساعد لقطاع العمل 
اإلحصائي في اإلدارة املركزية 
الدعاس  لإلحص���اء من���ى 
أهمية بناء قدرات األجهزة 
اإلحصائية لتكون قادرة على 
مواكبة التطور في مجاالت 

العمل اإلحصائي. 
جاء ذلك في كلمتها خالل 
افتت����اح أعم����ال وفعاليات 
الس����نوي ملجلس  االجتماع 
أمناء املعهد العربي للتدريب 
والبح����وث اإلحصائي����ة في 
دورته ال�40 الذي تستضيفه 
العاصمة األردنية عمان لثالثة 

أيام.
التي  الدع����اس  وبين����ت 
ترأس����ت الدورة املاضية من 
اجتماع����ات مجل����س األمناء 

منى الدعاس خالل افتتاح أعمال وفعاليات االجتماع السنوي ملجلس أمناء 
املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية في دورته الـ40 

»ابتكار« تهدف إلى رفع مستوى الفتيات 
وتشجيعهن على اإلبداع

دارين العلي 

أكدت رئيس����ة مبادرة ابت����كار الكويت 
الشيخة فادية السعد ان»رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ملبادرة ابتكار 
الكويت، كانت الداعم األساسي الستمرارية 
املبادرة خالل األعوام ال� 15 املاضية حرصا 
منه على نشر العلم والتكنولوجيا وارساء 

روح االبتكار بني ابناء الوطن. 
وقالت الس����عد في مؤمتر صحافي عقد 
مس����اء امس األول في مقر املبادرة لإلعالن 
عن انطالق ورش العمل للطالبات في جائزة 
ابتكار في نس����ختها ال����� 15 كويتيا وال� 5 
خليجيا ان العام احلالي مت ادخال طالبات 
املرحلة املتوس����طة الى املسابقة البحثية 
ولم تقتصر على الثانوية وذلك لتوس����يع 
أفق املسابقة ودعم الفتيات املبتكرات منذ 
البداية وتش����جيعهن على اظهار ما لديهن 

من افكار ابداعية. 
وأوضح����ت ان مبادرة ابت����كار الكويت 
لألبحاث واملش����اريع تهدف الى زيادة عدد 
الفتيات ورفع مستواهن وتشجيعهن على 
االبتكار وتوفير البيئة التنافسية واملناسبة 
لالبتكار واإلبداع«، مؤكدة ان »بنات الكويت 
وشبابها لديهم مهارات عالية وافكار خالقة ال 

تقل عن أقرانهم في دول العالم املتقدم«. 
وأعربت عن متنياته����ا ان تقوم وزارة 
التربية ومن خالل تع����اون املبادرة معها 
باحتس����اب نقاط للطالبات املشاركات في 
املبادرة تضاف لدرجاتهن الدراسية خارج 
املنهج، مبينة ان »في دول الغرب املتقدم تعد 
تلك املبادرات عامال هاما للتقدم للدراسة في 
اجلامعات املرموقة واملصنفة عامليا وللدراسة 
اجلامعية بش����كل عام«. وأكدت السعد ان 
»املبادرة حني انطلقت منذ 15 عاما لم تكن 
الفتاة وقتها متلك فرصة االنضمام لنا كما 
هو احلال اآلن بحكم طبيعة املجتمع وعاداته 
وتقاليده«. وقال����ت إن »اهل الكويت على 
اختالف طبائعه����م مطمئنون على وجود 
بناتهم في املبادرة ملا عاهدوه منها من حرص 

على بناتنا وانضب����اط ومن جناح بناتهم 
الباهر الذي اسعدنا واسعدهم«. 

من جانبها، قالت مدير عام مبادرة ابتكار 
الكويت د.فاطمة الهاشم إن »التسجيل في 
املبادرة نال تفاعال عالي����ا جدا من ادارات 
املدارس وأولياء األمور والطالبات ما يؤكد 
حرص اجلميع على االبتكار ويوضح كفاءة 

بنات الكويت ومهارتهن العالية«. 
واضافت الهاش����م ان »املبادرة لها عدة 
أهداف من اهمها اكتشاف املواهب لدى طالبات 
املتوسط والثانوي، وتنمية البحث العلمي 
لديهن، وحضهم عل����ى العمل ضمن فريق 
وكيفية التعاون في العمل اجلماعي، وغرس 
روح الوالء الوطني لدى الفتيات«، مؤكدة 
على ان »طالبات الكويت مبدعات ولديهن 

افكار ابتكارية اكثر من رائعة«. 
وبينت الهاش����م ان »معلم����ات الفتيات 
املشاركات في املبادرة سيتم تدريبهن على 
يد نخبة من الكف����اءات واصحاب املهارات 
العلمية العالية ما سينعكس على املدرسة 

التي تعمل بها ككل«. 
وأوضحت الهاشم ان »العوامل التحفيزية 
املعنوية واملادية غي����ر مغفلة في املبادرة 
لتشجيع الفتيات على االبتكار وجذب اكبر 
عدد ممكن من صاحبات األفكار االبتكارية.. 
لدينا جوائز قيم����ة للطالبات الفائزات في 
املبادرة كما انهن سينافس����ن فيما بعد في 
املبادرة على مستوى دول اخلليج العربي كما 
ستشارك ايضا املدرسة الفائزة اقليميا«. 

وتابعت الهاش����م ان »املبادرة والقائمني 
عليها انطالق����ا من حرصهم على التواصل 
مع اولياء األمور والفتيات وفروا وس����ائل 
االتصال من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
من واتساب وفيسبوك وانستغرام وغيره 
ومن خالل اخلط الساخن رقم 97207901«. 
وأوضحت الهاش����م ان »تقدمي االقتراحات 
نهاية سبتمبر املقبل، بعد انتهاء التدريب 
لتقدمي فكرة كاملة عن االبتكارات وان التقدمي 
للمسابقة سيكون في ش����هر فبراير العام 

املقبل«.

الشيخة فادية السعد تتوسط املدير التنفيذي للمبادرة حصة العلي ومديرة عام املبادرة د.فاطمة الهاشم  )ريليش كومار( 

السعد أعلنت انطالق ورش العمل اخلاصة باملسابقة

أن وزارة الدولة لش���ؤون 
الشباب تقدم رعاية كرمية 
للمؤمتر السنوي لالحتاد، 
وهذه الرعاية تشكل دعما 
مباشرا لالحتاد في إجناح 

هذا املؤمتر.
الرعاة  وشكرت غزالن 
اإلعالميني للمؤمتر وهم قناة 
املجلس، راعي اإلنتاج شركة 
وليد العوضي، راعي احلفل 
ش���ركة الرن���دي. وثمنت 
غزالن الدور اإلعالمي الذي 
يلعبه الرعاة اإلعالميون في 
إجناح املؤمتر حيث لهم دور 
مهم وحي���وي في املؤمتر، 
وتغطية فعالياته اوال باول 
عن طريق جميع املؤسسات 
الرعاة  االعالمية والسيما 

منها.

الديوان األميري ووزارة الشباب راعيان 
إستراتيجيان ملؤمتر احتاد أميركا

500 دينار مكافأة تفوق لطلبة اجلامعة
أكدت القائم بأعمال رئيس قسم الطلبة 
املتفوقني والتخصصات النادرة والتبادل 
الطالبي األكادميي في عمادة شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت سارة العسكري أن اجلامعة 
متمثلة بإدارة الش���ؤون الطالبية بعمادة 
شؤون الطلبة حترص دائما على تقدمي كافة 
الدعم ألبنائها الطلبة املتميزين واملتفوقني 
دراسيا من خالل احلوافز املالية التي تقدم 
للطلبة وفقا للش���روط والقوانني املتبعة 
في اجلامع���ة، موضحة انها بصدد صرف 
املكافأة املقطوعة )الفصلي أو الس���نوي( 
للفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 

.2015/2014
وأضافت العس���كري أن فئ���ة الطلب��ة 
املتفوقني يحظون باهتم��ام كبير من قبل 
اإلدارة اجلامعي�����ة لتميزه��م الدراس���ي 
وتفوقهم العلمي والذي بال شك يساه���م 
في خدمة بلده��م الغالي الكوي��ت، مبين��ة 
أن قس���م الطلب��ة املتفوقني يهت��م به��ذه 
الشريح��ة بش���ك��ل مباش�����ر من خالل 
تخصيص مكاف��أة التفوق املقطوع��ة والتي 
يس���تفي��د منها الطلبة الكويتيون وأبناء 
الكويتيات وم��ن يعامل��ون معامل��ة الكويتي 
ويتم صرفها وفقا للش���روط اجلامعي��ة 

للمتفوق�ني بالفص��ل الدراسي الواح�د.
وأوضحت العسكري أنه يتم منح %5 
من إجمالي الطلبة املسجلني في كل كلية 
م���ن الكويتيني وأبن�����اء الكويتيات ومن 
في حكمه�����م واحلاصلني على معدل عام 
فصلي، مكافأة مقطوعة ملرة واحدة وقدرها 
250 دين��ارا في نهاي��ة ك��ل فص�ل دراسي 
اعتيادي )األول والثاني( وذل��ك بحس���ب 
الش���روط التالي��ة وه���ي: اال يقل املعدل 
الفصلي عن )3.33( نق��اط B+ )جيد جدا 
مرتفع( لكليات اجلامع��ة، وك��ذلك اال يقل 
العبء الدراسي عن )15( وح��دة دراسي���ة 

في الفص���ل.
وبينت العسكري انه كذلك يتم منح %5 
من إجمالي املسجلني باجلامعة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات ومن في حكمهم، مكافأة 
مقطوعة ملرة واحدة قدرها 500 دينار في 
نهاية العام اجلامعي بالنسبة لطلبة الكليات 
التي تدرس بنظام السنوات بشرط احلصول 
على معدل سنوي ال يقل عن )85%( )جيد 
جدا مرتفع( لكلية احلقوق و)3.00( نقاط 
B )جيد جدا( لكليات مركز العلوم الطبية، 
وأال يقل العبء الدراسي االعتيادي لسنوات 

الدراسة بالنظام السنوي.

آالء خليفة

قال���ت رئي���س املؤمتر 
الثاني والثالثني  السنوي 
لالحت���اد الوطن���ي لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية غزالن األستاذ إن 
الدي���وان األميري ووزارة 
الدولة لش���ؤون الشباب 
شريكان في مؤمتر االحتاد 

كرعاة استراتيجيني.
وأضافت األس���تاذ في 
تصريح صحافي أن املؤمتر 
السنوي لالحتاد يعقد في 
والية كاليفورنيا مبدينة 
ساندييغو خالل الفترة من 
25�29 من الشهر اجلاري، 
الكويت  وبعنوان »حل���م 
غزالن االستاذيصح���و بن���ا«، الفتة إلى 

من أجواء االنتخابات
٭ كل الشكر والتقدير لرئيس 
قسم العالقات العامة واالعالم 
بفرع اجلامعة في الكويت غازي 
العنزي على جهوده احلثيثة مع 

ممثلي وسائل االعالم.
٭ شهدت االنتخابات تنظيما 
رائعا من قبل اللجنة املنظمة 

فكل الشكر والتقدير.
ــة والطالبات  ٭ حرص الطلب
ــي العرس  ــاركة ف على املش
ــن  ــر ع ــي للتعبي الدميقراط
ارائهم في اختيار من ميثلهم 

في املجلس الطالبي.


